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Editorial
Editorial

Any 2021, seguim en aquest període d’ inestabilitat i de no poder planificar gaire coses
més enllà de tres setmanes vista, com a molt.
Aquest, crec podria ser el resum ràpid i fàcil del que ha estat aquest any, i si hem de ferho en una paraula, podríem dir resiliència. Crec que en un any com el que hem acabat
no fa gaire, l’adaptabilitat dels projectes i sobretot dels equips que els conformem és
un dels pilars que ha fet possible mantenir-se i créixer en una època tant complicada.
I aquí és on crec que enguany hem de posar èmfasi, en els equips i en especial en
aquesta memòria, en l’equip de la Nau. Sempre parlem molt dels projectes, dels
indicadors, dels objectius, de tot allò que fem bé per tal que els projectes creixin, però
sovint a les memòries o les presentacions dels mateixos ens oblidem de la part més
important: de les persones que ho fan possible.
I és que en moments com els que estem vivint en els darrers anys, l’equip humà que fa
possible que la Nau funcioni és més important que tot allò que fem. Tenir la capacitat
de reinventar-nos, de seguir acompanyant a les companyies de la manera com ho fem
malgrat la virtualitat, el teletreball, la incertesa i tot allò que hi ha al dia a dia, no és
gens fàcil. Saber cuidar-nos i acompanyar-nos en els moments difícils que passem,
saber traspassar-nos responsabilitats sense haver de dir-ho, o fer de l’oficina un espai
de bon rotllo i de benvinguda per tothom qui arriba a la Nau, no és fàcil.
Així que més enllà de tot allò que en aquesta memòria del 2021 podeu veure i trobar,
el que volem que noteu és tot el carinyo que hi ha en cada projecte, en cada activitat
i en cada moment viscut en aquests temps difícils. I sobretot, volem reivindicar els
equips humans i les persones que hi ha darrere de totes i cada una de les coses que
passen dins la Nau.
I per acabar aquest petit resum del 2021 i ja que parlem d’equips, crec que no
podem deixar de parlar de l’Eugènia Ustrell, la Xènia, com moltes segur que la
coneixeu. L’Eugènia ha estat des de l’inici del projecte, ara fa ja 24 anys, una persona
importantíssima en el projecte i d’aquelles que ens ha ajudat aportant moltíssim per
arribar a fer de la Nau Ivanow el projecte que avui dia és, amb el seu tarannà i el
seu punt de pausa i experiència. Ara, li toca iniciar altres etapes, esperem que més
tranquil·les i podent gaudir més de la família i de les amistats. Però com ja li vam dir,
la Nau serà sempre casa seva i esperem veure-la per aquí molt sovint.
Així que acabem un any molt potent i esperem que el que tot just encetem, encara
sigui millor. Ens hi acompanyeu?
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Missió

La Nau Ivanow té com a missió facilitar la creació, la mobilitat
i la internacionalització dels projectes, així com la capacitació
dels professionals de la cultura, en especial de les companyies
de teatre emergents.
Visió

Volem ser un referent internacional en la professionalització, la
mobilitat i les residències de creació escènica, tot ajudant a la
dignificació del sector, i a la vegada ser un espai on les comunitats
dels territoris puguin conviure amb les companyies i siguin part
dels processos creatius.
Valors

Confiança
Professionalització

Participació

D’entre els valors que ens defineixen hi trobem:

Adaptació Permeabilitat
Qualitat

Escolta

Retorn social

Proximitat

Cooperació
Autocrítica

Personalització

Compromís
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De fàbrica de pintures a fàbrica de possibilitats

A la fi dels anys seixanta, l’empresari Victor Ivanow Bauer va
construir al barri de la Sagrera la seu de la seva empresa de
pintures, Ivanow, SA, on es va mantenir fins als anys vuitanta.
L’edifici projectat per l’arquitecte Jordi Figueres Anmella va
ser inaugurat el 1968. El creixement del negoci i l’expansió
urbana de la ciutat de Barcelona van provocar el trasllat de
l’empresa a la Zona Franca i l’edifici va anar passant a mans
de diverses empreses tèxtils fins a quedar abandonat a finals
dels anys noranta. Va ser llavors, el 1997, quan el va adquirir
l’arquitecte Xavier Basiana i comença la Nau Ivanow com
a espai multidisciplinari. Des del 2006 està gestionat per la
Fundació Sagrera, que pren el relleu de l’Associació Cultural
La Nau Ivanow.
El 2010 l’equipament fa una aposta ferma per les arts escèniques
i l’Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona compra
l’edifici per donar continuïtat al projecte, ara emmarcat dins el
programa Fàbriques de Creació.
El 2015 la Nau Ivanow comença un procés d’internacionalització
generador de vincles arreu del món i és la porta de sortida i
d’entrada de moltes iniciatives i companyies.
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Cronograma
Cronograma

Xavier Basiana compra l’antiga fàbrica
de pintures Ivanow, situada al barri
de la Sagrera de Barcelona
Constitució de l’Associació Cultural
La Nau Ivanow
Important inversió privada en la fàbrica
per ensorrada de la teulada

Constitució
de la Fundació Sagrera

El projecte creix
i es lloguen
les tres naus contigües
Del voluntariat a la professionalització
de la gestió: el projecte es defineix
com a espai de creació d’arts escèniques
L’edifici passa a ser
de titularitat municipal
Incorporació del projecte al programa
Fàbriques de Creació
de l’Ajuntament de Barcelona
La crisi econòmica
va obligar a prescindir
de les naus llogades
Aposta ferma
pel projecte
d’internacionalització
Primera de les quatre fases
de les obres de reforma
integral de l'edifici
Premi FAD Aplaudiment
Sebastià Gasch

Premi Crítica
Serra d’Or de Teatre

El projecte esdevé virtual
a causa de la pandèmia
per covid-19

1997
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2007 2009
2009 2010
2010
2011
2012
2016
2017
2018
2019
2020
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Cicle DespertaLab

Companyies Residents

Procés de Creació

La Casa

de les

Residències
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OAC

La Nau Ivanow és un espai d’acollida,

treball, que ofereixi les condicions adequades

d ’ac ompanyament,

i adaptades a les necessitats específiques de

d ’as saig

i

error,

d’investigació; un refugi on les companyies

cada projecte acollit.

que l’habiten poden trobar el caliu per treballar
sense presses, amb bones condicions, i que

Un espai flexible que generi la confiança i

no se sentin només usuàries d’un espai, sinó

el diàleg per poder tenir cura del procés de

habitants naturals.

creadors i creadores i recollir, compartir i
patrimonialitzar el coneixement que es genera

És per això que amb el lema “La casa de les

a l’interior de les pràctiques artístiques.

residències” volem fer palesa l’aposta clara i
decidida pels processos que duem a terme des

Ha d’estar dotada d’una aportació econòmica

de la Nau Ivanow.

que permeti treballar dignament creadors i
creadores (recursos econòmics, amb honoraris

Les residències són el nostre focus principal

per al procés de recerca) i d’un equip humà

de treball. Volem dignificar les condicions de

que

treball durant aquest procés de creació de les

acompanyi en tots els àmbits, sense intervenir

companyies i els projectes d’emprenedoria,

en el procés creatiu.

acompanyant-los sempre i dotant-los dels

Ha de poder obrir i oferir espais de connexió

recursos necessaris que estan al nostre abast.

i d’intercanvi que facilitin la continuïtat de les

I què és una residència per a nosaltres? Arran

trajectòries artístiques i, per això, ha de formar

de les Jornades Internacionals EXIT 2017 va

part d’una xarxa comunitària que inclogui

sorgir una definició de residència consensuada

l’artista, el centre de creació i l’entorn.

entre una trentena de professionals de la

La residència ha de ser accessible a través de

creació i de la gestió:

diferents mecanismes de selecció, i ha d’estar
basada en els temps de la creació, no de la

Una residència ha de ser un procés flexible

producció.

que es desenvolupi en un espai i un temps de
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La Casa de les Residències

Procés de Creació

Companyies
La Nau Ivanow compta amb les següents companyies
residents Ça marche, Monte Isla, La SantísimaTrinidad,
Fundación Mis Bragas, VVAA, Hermanas Picohueso,

Cicle DespertaLab

Companyies Residents

Pelipolaca, Los Escultores del Aire, FAC i Projecte Ingenu.

Residents
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La Casa de les Residències

Companyies residents
Que és ser companyia resident a la Nau
Ivanow? Si féssim aquesta pregunta
a les companyies residents que han
format part del programa aquest
2021, segurament totes ens podrien
dir una definició diferent. Justament
això, aquesta diferència en funció de
les necessitats, del moment o de la
realitat de cada una d’elles, fa que
aquest programa sigui cada any més
important.
Des de la Nau proposem un programa
d’acompanyament de tres anys on les
companyies que en formen part, poden
trobar l’acompanyament, les eines i els
recursos necessaris per treballar en els
seus projectes amb la tranquil·litat de
saber que tenen un equip humà i un
espai que els oferirà tot el que puguin
necessitar.
En aquests 3 anys, es dibuixa de la
mà de les mateixes companyies un
itinerari on a través de programes de
mentories artístiques internacionals,
podran compartir el seu projecte amb
els seus referents internacionals, on
tindran la possibilitat der fer residències
internacionals a diferents països
d’Europa i Llatinoamèrica amb unes
condicions dignes de treball i laborals
per créixer a nivell professional i humà.
Un programa on podran formar-se
o assistir a cursos, seminaris o fires i
mercats per fer créixer el seu projecte i
on podran també, començar a dissenyar
de la mà de professionals de la gestió
internacional, el seu propi model de
companyia.

L’objectiu del programa de companyies
residents finalment vol dotar a les
companyies del “múscul” necessari
per créixer i fer sostenibles els seus
projectes a llarg termini, trencant la
lògica de la sobreproducció i apostant
per la investigació sense presses, amb
bones condicions i sense la necessitat de
mostrar/produïr un resultat final.
Així doncs aquí us compartim algunes
de les activitats que han dut a terme les
nostres cies residents en aquest 2021.

Totes aquestes i moltes d’altres eines
i recursos es posen a l’abast de les
companyies residents de la Nau
Ivanow, generant al mateix temps un
ecosistema entre elles que les ajuda a
compartir i créixer, mirant, intercanviant
i aprenent les unes de les altres.
La Casa
Companyies
de les Residències
residents
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LaSantísimaTrinidad
Mentoria Santiago Sierra
“Volíem tenir un primer contacte amb les

Era (és) molt important per a nosaltres

lògiques de creació artística allunyades

adquirir lògiques i maneres de fer

de l’escena; en aquest sentit, repassar la

alternatives a les del mercat teatral, tant

trajectòria del Santiago, acompanyada

en les seves vessants creatives com les de

dels seus comentaris i percepcions, ens

producció d’obra. Amb el Santiago hem

ha obert la mirada a altres maneres de

pogut vislumbrar ambdues coses i fer

plantejar la peça artística, i ha estat molt

un tastet, sense que encara hagi quallat

positiu. Ho hem fet, però, des de l’anàlisi

encara, però sent un molt bon punt d’inici.

dels seus comentaris, que no estaven
tan orientats a nosaltres i al que feiem,

Si bé la nostra elecció ja apuntava una

sinó a mostrar el contingut de la seva

voluntat determinada de fer les coses i

obra. Aquest procedir més magistral

una estètica, la mentoria amb el Santiago

no és negatiu, perquè precisament ens

ha reafirmat les nostres decisions i ha

interessava conèixer el seu treball amb

amarat amb el seu discurs la concepció

més profunditat, però potser no ha deixat

i la filosofia del resultat final. Si ara

espai a que es produïssin altres tipus de

repasséssim la seva trajectòria de nou,

sinèrgies que ens haguessin agradat

estem segures que trobaríem, a més, línies

trobar en el nostre contacte amb ell. Però

de pensament i de resolució similars”. La

hem aprofitat la seva experiència per

SantísismaTrinidad.

desenvolupar noves maneres de pensar la
peça i per qüestionar-nos sobre les seves
necessitats des d’altres punts.
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VVAA
Mentoria Suzanne Kennedy
La mentoria amb Suzanne Kennedy va
sorgir de forma intuitiva. Admirem la seva
obra i sabíem que la Vanessa Unzalu-Troya
havia treballat amb ella a la Volksbühne i
vam demanar el seu contacte. Ens fa molt
feliços haver pogut rebre la mentoria de
la nostra primera opció. Moltes gràcies
a la Vanessa Unzalu-Troya per donarnos el contacte i a l’Aina Juanet per la
comunicació i gestió de tot plegat.
La trajectòria de Suzanne Kennedy
contrasta amb la nostra forma de fer fins
ara, que per les circumstàncies i perquè
som un col•lectiu ha sigut més caòtica.
Ella ha trobat unes preguntes que posa en
escena recurrentment a través de petites
variacions de contingut i de forma. Ens
sembla especialment fascinant el seu ús
de màscares per alienar l‘intèrpret. La seva
mirada i les converses amb ella ens han
ajudat a qüestionar el nostre recorregut i
a fer-nos la pregunta de quina atmosfera
volem crear en escena.
Ara mateix estem en la fase prèvia a encetar
un nou projecte i ha sigut de gran ajuda
poder conversar amb una directora que ja
ha trobat una línia de treball concreta.

L’aprenentatge que ens enduem és poder
conèixer a la nostra admirada Suzanne
Kennedy i poder compartir amb ella unes
hores de conversa. A banda d’això, ens ha
ajudat a enfocar el nostre impuls creatiu i
ens estimula de cara al nostre futur com
a col·lectiu a concretar en què volem
explicar i en com volem fer-ho a l’hora de
posar-ho en escena.
Segurament això serà el residu més
important d’aquestes trobades. Fer-nos
la pregunta de què volem qüestionar
amb el nostre teatre i, un cop ho trobem,
concentrar-nos-hi de ple.
La Suzanne Kennedy ha superat de molt
les expectatives perquè, al no conèixerla, no sabíem ben bé què demanar i què
esperar rebre per part seva. Al principi
vam demanar de realitzar exercicis
pràctics però pel format online i per la
naturalesa de la obra de Suzanne Kennedy
resultava molt difícil d’assolir aquest
punt. Tanmateix, hem tingut la sensació
d’immersió total en el seu univers durant
els tres dies que vam fer sessions de
mentoria amb ella.

La mentoria ha consistit en una conversa
que s’ha desenvolupat de forma fluïda, on
les nostres inquietuds han anat sorgint
a mesura que hem repassat tant el seu
recorregut com el nostre. És així com li
hem transmès les nostres necessitats i
inquietuds.
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Hermanas Picohueso
Teatro del Biobío, Xile
Durant tres setmanes del mes de desembre
2021, vam fer una residència artística al
Teatre Regional del Bío Bío, a on vam
poder dividir el nostre treball en dues parts:
Tallers i residència artística.
La residència artística que executarem tenia
l’objectiu de començar a encaminar tres
projectes de cada una de les membres de
la companyia. Així, ens va dur a consolidar
un nou model que fa temps volem
desenvolupar, la Plataforma Marsupi.

També, hem de dir, que el vincle que s’ha

Aquesta plataforma consisteix en el fet

creat amb aquestes persones, ha traspassat

que la companyia faci un acompanyament

el teatre Bío Bío, ja que, s’ha construït una

dels projectes individuals de cada una de

forta amistat i a més, s’han creat unes

les membres, per tal que la creació artística

quantes portes obertes per a fer feina juntes

sigui liderada per una de nosaltres, però

a un futur amb la gent de Concepción. També

amb el suport de totes i amb els recursos

gràcies a la xarxa de contactes que ens ha

que actualment té la companyia. El treball

oferit el teatre i les nostres companyes de

individual es va generar a partir d’exercicis

tallers, hem pogut tenir contacte amb gran

d’extracció de material i de

part del sector artístic com: Marcos Camus

prova tur e s

de

r e c ur s os,

s empr e

(actor i president del Sindicat d’actor i

acompanyats d’una mirada col·lectiva i la

actrius de Concepción, Fernanda Marín

recerca d’un espai de reflexió i pensament.

(Improvisadora i psicóloga), Leyla Selman

La residència ens va donar el temps

(dramaturga, actriu i directora) entre

per repensar sobre el futur de la nostra

d’altres.

companyia, i fer una estratègia a curt,
mitjà i llarg termini pels pròxims cinc anys.

Pel que fa a la relació amb el teatre Bío Bío,

També vam poder actualitzar totes les

ens hem sentit cuidades i acompanyades,

tasques que en temps de creació, des d’on

especialment per l’equip de producció

veníem, no havíem pogut dur-les al dia i

(Juan Ríos y Fernanda Videla) i la direcció

s’estaven quedant a l’oblit.

Francisca Perón i podem dir que la nostra
experiència ha estat molt positiva, no

Les coses bones que ens emportem de

només en l’àmbit de professionalització i

l’experiència d’haver fet tallers, és que vam

internacionalització, sinó també en l’àmbit

tenir alumnes, que van fer els tres tallers,

emocional i de realització personal de cada

i vam conèixer la companyia des de tres

una de les membres de la companyia.

àmbits diferents de treball.
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Fundación Mis Bragas
Glej de Ljubljana
“La residència comença un divendres en una sala

El que més ens ha sorprès és trobar les mateixes

preciosa, poc convencional tenint en compte el

necessitats a kilòmetres de distància. Reconèixer-

que esperem d’un espai escènic. I acaba revelant-

nos en la mateixa urgència de canviar la manera

se un lloc divertit i ple de recursos. Cal saber mirar

de fer les coses. Descobrir que la professionalitat

i escoltar els llocs perquè es manifestin amb tot el

pot anar de la mà de la cura. Ens sorprèn i alhora

seu potencial.

ens reafirmem a esquivar les dinàmiques de la

El centre d’arts que ens acull treballa amb un

productivitat costi el que costi. I, de fet, trobem

grup de joves que ja porten anys participant en

la màxima eficàcia i els màxims resultats quan

tallers organitzats per Glej (que en eslovè significa

treballem malgrat ells i no per a ells, quan no els

“mirada”). El centre els ha vist créixer. Quan arribem

busquem, sinó que els trobem, o ells ens troben

nosaltres, el grup, per casualitats i disponibilitats

a nosaltres, en el treball, a través d’un moviment

de calendari, està íntegrament compost per dones

d’abraçar en comptes de penetrar.

d’entre 18 i 22 anys.
El focus del taller era la vulnerabilitat i ha travessat
La residència ens ha permès conèixer a la criatura

la nostra experiència a Eslovènia amb aquest grup

que tenim entre mans, més enllà de pensar-la i

preciós. Alhora és una paraula que ha ocupat

imaginar-la. Tenim ganes de dur a terme aquest

més espai per la seva absència que per la seva

projecte a altres llocs i amb altres col·lectius, per

presència. Ha estat més present com a sensació i

a continuar enriquint-nos i oferint un espai per

com a actitud que com a paraula en si.”

a l’expressió de la vulnerabilitat i dels desitjos a

Fundación Mis Bragas.

través de l’art.
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La Casa de les Residències

Cicle DespertaLab

Companyies Residents

Procés de Creació

DespertaLab
DespertaLab
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La Casa de les Residències

La Beca Despertalab és la porta d’entrada per poder formar part del ecosistema de la Nau
com a companyia resident. Aquest, és el primer contacte de les companyies seleccionades
amb la Nau i és per això que se li dóna una importància especial. Amb aquesta convocatòria,
s’obre un camí de tres anys on proposem un seguit de recursos tècnics i econòmics i un
acompanyament personalitzat perquè la companyia pugui desenvolupar la seva línia
estratègica en el sector cultural.
En aquesta edició s’han destinat 15.000 euros a cada companyia guanyadora, dels quals
8.930,25 s’adrecen a l’equip humà durant les 5 setmanes de residència de la Beca 2021, que
garanteixen la no precarització de la companyia durant el seu procés d’investigació. Més
enllà de donar els recursos per a la projecció d’un projecte concret, la Beca vol oferir una
primera etapa amb els recursos necessaris per a futurs reptes professionals.
Així doncs, oferim un marc ideal per a una primera investigació i el desenvolupament d’un
projecte escènic, a través d’una residència amb les condicions laborals i tècniques necessàries
per a la creació d’aquesta.
En aquesta edició, el jurat ha estat format per Raimon Molins (director de Sala Atrium), Mar
Panyella (col·laboradora de la plataforma Nova Veu i filòloga ), Denise Duncan (dramaturga i
directora teatral), Ona Sallas (productora d’Estudio LaSantísimaTrinidad, companyia resident
a la Nau Ivanow i guanyadora de l’edició 2020 de la Beca DespertaLab) i Manuel Pérez (director
de la revista Entreacte i crític teatral d’El Periódico).
D’entre les 89 propostes rebudes, els projectes seleccionats van ser ‘Los figurantes’ de Ça
marche i ‘Allí donde no estamos’ de Monte Isla.

La Casa de les Residències
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Monte Isla
“Que Monte Isla hagi sigut companyia resident

A mes de la creació de la nostra primera

de la Nau Ivanow durant l’any 2021 ha suposat

peça, el fet de ser companyia resident també

moltes coses positives per la nostra companyia.

ens ha aportat per part de la Nau Ivanow un

Per començar, nosaltres considerem que

gran suport administratiu i de producció. La

aquest va ser el desencadenant perquè la

Rut Girona, productora de la companyia, ha

companyia pogués començar el seu recorregut.

comptat amb el suport de l’estructura per

De fet, l’oportunitat que va suposar la Beca

a qualsevol dubte legislatiu i administratiu.

DespertaLab 2021 va ser poder acomplir la

Cal remarcar també el fet d’estar en una

producció i creació de la nostra primera peça

plataforma amb diferents companyies i on hi
ha, per exemple, una xarxa de comunicació

‘Allí donde no estamos’, perquè vam tenir
l’oportunitat no solament de poder pagar el
temps de treball de diferents col·laboradors
que van acompanyar-nos, sinó també el temps
de cinc setmanes per estar creant sense cap
pressió. Per nosaltres aquest temps va ser el
més important en la creació de l’espectacle ja
que, posteriorment, només hi van haver dues
setmanes més fins a la estrena. També vam
valorar molt positivament el fet de tenir un
temps d’obertura a públic.
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sobre convocatòries i beques.” Monte Isla

Ça marche
“Des de Ça Marche, valorem molt positivament

artístic que havíem estat treballant a sala

l’experiència que ens ha aportat formar part

d’assaig amb el públic de la ciutat de Barcelona,

de l’ecosistema de companyies residents de la

així com convidar a programadors i diferents

Nau Ivanow aquest 2021 i, més concretament,

professionals del sector perquè coneguessin

de la Beca Despertalab. Com a companyia

la nostra feina.

independent en estat de creixement, les nostres

- Acompanyament abans, durant i després del

necessitats es basen en tenir els recursos

procés de creació de Los Figurantes: Sentim

necessaris per seguir creant espectacles

la Nau Ivanow com un lloc de referència

escènics (en concret, el nostre últim projecte

on recórrer quan necessitem orientació o

‘Los Figurantes’) però també per alimentar

acompanyament sobre algun tema relacionat

l’estructura de la companyia, fent-la més sòlida

amb la producció d’un espectacle o amb

i assegurant-li una permanència en el temps.

l’evolució de l’estructura de la companyia.

La Nau Ivanow, amb la seva Beca Despertalab,

- Sessions de mentoria amb un professional

ha contribuït a fer això possible i ens ha ajudat

del sector: En el nostre cas, hem tingut

a iniciar un camí cap a una professionalització

l’oportunitat de fer 3 sessions de mentoria amb

més digna. En referència a això, destaquem les

l’Alessandra Simeoni de Caravan Productions

següents accions per part de la Nau Ivanow:

per treballar la internacionalització del projecte.

-

-

Posar a disposició de la companyia espai

Oportunitat de connectar-nos amb altres

per treballar: Això no només es tradueix

espais nacionals i internacionals: Gràcies a

en espai d’assaig per avançar en la nostra

formar part de les companyies residents de la

creació, sinó que també hem tingut accés a

Nau Ivanow, hem iniciat converses amb L’Abri,

sales de reunions i a una taula al coworking la

un centre de creació a Ginebra (Suïssa).

Nau Ivanow perquè la persona de producció

Totes aquestes accions han fet que ens sentim

pogués dur a terme el treball d’oficina a prop

acollits per un espai de creació a Barcelona,

de la sala d’assaig i la resta de l’equip artístic.

que respecta els temps dels processos de

- Organització d’una mostra oberta al públic

creació i entén els projectes artístics més enllà

de 4 dies a la Sala Àtrium de Barcelona: Això

de la creació d’espectacles.” Ça marche.

ens va permetre contrastar el material
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Procés de
Creació
Recollim aquí tots els processos de creació que s’han pogut realitzar a la Nau Ivanow, tant de les
companyies residents com d’altres projectes en creació.
Durant aquest any hem seguit apostant per la gratuïtat dels espais per tal de lluitar contra la
precarització que viuen les companyies encara més accentuada arrel de la pandèmia.
Hem acollit fins a 52 projectes en creació en tot l’any.

01. Constel·lacions

02. Siluetas al agua

03. Bodas de sangre

04. La casa sin Bernarda

05. El cuerpo de la
protesta

06. Eye30

07. Khorovod

08. Swimming pool

09. Passar revista

10. Nausée

11. Maravilla Theatre

12. WIPCOOP
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01. Constel·lacions de Téntol

15. La Boite Noîre de Hand Made Theatre

de gener a febrer de 2021

abril de 2021

02. Siluetas al agua - Teatro en movimiento

16. Festival Mutis

callejerx

abril de 2021

de gener a desembre de 2021
17. Allí donde no estamos de Monte Isla
d’abril a maig de 2021

03. Nausée de la Maièutica
de gener a febrer de 2021

18. Los figurantes de Ça marche
04. TIRANAS BANDERAS de LAST

d’abril a maig de 2021

març de 2021
19. Memòria de La Dramàtica
05. BITCH de Fundación Mis Bragas

maig 2021

abril de 2021
20. Tallers finals del Col·legi del teatre
06. Bodas de Sangre de Projecte Ingenu

juny de 2021

de febrer a abril 2021
21. Tómbola de Compañía X
maig de 2021

07. ARCAS de VVAA
de gener a maig de 2021

22. Trilogia de Naxos de Brigitte Vasallo
08. P-ACTE IDIOTA de Hermanas Picohueso

juny i novembre de 2021

de gener a maig de 2021
23. WIPCOOP de Mestizo Arts Platform
09. Cartografías del cotidiano del Colectivo

juny 2021

El Tráiler
de gener a desembre de 2021

24. Khorovod de Francesca Poglie
juny de 2021

10. Sucia de Bàrbara Mestanza
25. Passar revista de LAminimAL Teatre

març 2021

juny de 2021
11. Fancy fence de Colectivo Enmedio
26. Reminiscencia de Jennifer Blanco

març - juny 2021

juny-desembre 2021
12. A skin poem for a cosy house de Los
Escultores del Aire

27. EYE30

de març a novembre de 2021

juliol 2021

13. Habitar la frontera de Vulnus

28. Incubo de Incesables

de març a octubre de 2021

juliol de 2021

14. LILITH de Clara Garcés i Ana Sanahuja

29. Maravilla Theatre

març de 2021

juny-juliol 2021
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30. Individu(e)s d’ Arsenika

43. Amaga Produccions

juliol de 2021

novembre 2021

31. Hermafrodites a cavall del Col·lectiu

44. Nyotaimori, espines del sistema d’ AADPC

Que no salga de aquí

novembre 2021

juliol de 2021
45. ACTO DE FE Si volviere en paz a casa
32. La peixera de Ladyfunta

de mi padre de La Transitoria

setembre de 2021

(octubre-novembre 2021)

33. Viento Filoso del Sur del Colectivo

46. Mujer en cinta de correr sobre fondo negro

L’Imprévu.e

d’ Alessandra García

setembre 2021

novembre 2021

34. La casa sin Bernarda d’ Entrance

47. Hotel Saphir de Mala Idea

setembre 2021

octubre-desembre 2021

35. Suéltalo ya coño de la cia Camats

48. C’était un grand bateau et j’ai glissé –

setembre 2021

Moutarde
desembre 2021

36. LA QUE VA d’ Eugenia Carnevali
i Fernando Ferrer

49. La ruta de la palta – Projecte Ingenu

octubre 2021

(desembre 2021)

37. Andrómeda encadenada

50. José y la Barcelona disidente

d’ ÒperaButxaca

d’ Úrsula Tenorio

setembre-octubre 2021

desembre 2021

38. Cuerpas andantes d’ Asociación

51. Historias Anarco-místicas de

Cultural CX3M

Christina Schultz

setembre-octubre 2021

desembre 2021

39. Say no more de La Fulana Teatro

52. Ausencia - La Macorina

octubre 2021
40. Swimming pool de la Cia LaMare
octubre 2021
41. El cuerpo de la protesta de
Teatro Apátrida
octubre 2021
42. Proyecto ENTERTAINMENT de
Manuel Rodríguez
novembre 2021
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OAC

OAC

Procés de Creació

L’Oficina d’Atenció a la Creació (OAC) en un inici volia
donar resposta immediata a les necessitats bàsiques
que les companyies teatrals tenien en un moment
determinat. Aquest any la intenció a mes de donar
resposta a aquestes necessitats ha estat tenir molt
present el lema d’EXIT del 2020: STOP ACTING, START
THINKING.

Hem proposat a totes les companyies que

la peça realitzada i cobrar un percentatge de

ens han contactat, que reservin un temps de

taquilla que en molts casos no cobreix ni les

dedicació a parar i pensar què estant fent i cap

despeses del mateix dia.

Pensem que el sistema cultural i el teatral en

Pensem que manca planificació i una estratègia

particular necessita de molta reflexió en quant

com a companyia que vagi molt més enllà del

als models de creació i exhibició actuals. Es

curt termini. Que posi en valor els recursos

generen de manera exponencial propostes

dels seus membres, i que amplïi la mirada i

artístiques que la majoria no tenen cabuda en

faci molt més gran el mapa de lloc. No podem

el circuit català, i tot així, cada any surten més i

centrar tota la creació en el circuit català, hem

més persones amb ganes de professionalitzar-

de mirar al món. I des d’aquí, la Nau ja porta un

se en un sector que està saturat i que en molts

temps donant suport i eines per fer-ho.

dels casos que acompanyem, la vida del

Aquest servei d’OAC, és engrescador i alhora

projecte és molt efímera. En part perquè veiem

et fa veure tota la feina que tenim per endavant,

que els projectes que s’inicien només tenen

per intentar canviar la manera de funcionar.

com a únic objectiu exhibir de qualsevol manera

No defallim i continuarem intentant aportar la

l’obra que estan fent. Qualsevol manera vol dir,

nostra visió fruit del nostre treball diari i proper

assajar sense cobrar, aconseguir 3-4 bolos per

amb les companyies.

Companyies Residents

a on volen anar.

Indicadors

Cicle DespertaLab

El 2021 hem assessorat 40 projectes diferents, en
sessions en línia d’entre 30 i 90 minuts, i en algun cas
s'han repetit les sessions una vegada el projecte havia
evolucionat per poder-ne fer el seguiment.
29

EXIT
EXIT
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EXIT (Experiències InTernacionals) és un projecte propi
sobre la sensibilització, formació i treball, al voltant de la
internacionalització, que ajuda les companyies a créixer i a
establir el salt internacional com un dels seus objectius de
futur.
Del 15 al 18 de març de 2021 vam organitzar una nova edició
de les Jornades EXIT, dividides en càpsules de formació i
reflexió. Els dos primers dies, vam oferir 4 càpsules formatives
dirigides a diversos tipus de professionals que volguessin
aprofundir en l’administració, comunicació, finançament i
gestió d’equips per a projectes d’arts escèniques.
Els dos darrers dies, es van dedicar a les jornades de reflexió
en què es va parlar de les noves realitats a què ens enfrontem
a causa de la pandèmia, amb un èmfasi especial en la creació
artística i el desenvolupament cultural.

Més de 200 persones de 14 països i 44 poblacions diferents es van
inscriure a les Jornades EXIT 2021
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Les Formacions EXIT van començar
amb la càpsula sobre administració a
les petites companyies amb Susana
Huertas, de l’Art de la Gestió. La
segona càpsula formativa es va
dedicar a la comunicació i difusió d’un
projecte artístic, a càrrec de Mireia
Mora de l’agència de comunicació La
Tremenda.
Durant el segon dia de Formacions
EXIT, va tenir lloc la càpsula dedicada
al finançament i pressupostos en arts
escèniques amb Marcela Imazio d’
Elclimamola. Finalment, la darrera
càpsula formativa es va centrar en
la gestió d’equips i cures en temps
de pandèmia mundial, amb Anna
Espadalé de Fil a l’Agulla.
En la part dedicada a les Reflexions
EXIT vam comptar amb una primera
jornada per parlar de
com s’estan adaptant els centres

32

de creació a les noves realitats amb
Olga Levina del JCTC – Jersey City,
David Marin de la Nau Ivanow, Juan
Mendez Rosas del El 790 (Antiguo
Centro Cultural Foro Periplo) de Ciudad
de México, Anikó Rácz del SIN Arts de
Budapest, Rodrigo Leal i Sebastián de
la Cuesta del Espacio Checoeslovaquia
de Santiago de Chile i Rares Donca de
L’Abri de Ginebra.
La darrera jornada de les Reflexions
EXIT es van centrar en com s’estan
adaptant els i les artistes a les noves
realitats. Hi van participar Ibn Sharif
Shakoor de Jersey City, la companyia
Hermanas Picohueso de Barcelona,
Juan Antonio Díaz Rojas de Ciudad de
México, Réka Oberfrank de Budapest,
Daniella Santibañez de Santiago de
Xile i Flora Ageron de Ginebra.
Ambdues càpsules van ser moderades
per Sandy Fitzgerald de l’Agència
Cultural Olivearte.

Xarxes
La internacionalització és un element tranversal
en tots els projectes que es duen a terme a la Nau
Ivanow i és la porta d’entrada i de sortida de moltes
iniciatives i companyies. Amb aquest programa,
cerquem el creixement a través de l’experiència de
joves professionals de les arts escèniques en espais
culturals similars al nostre.

Internacionals
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Xarxes internacionals
A la Nau Ivanow no entenem la internacionalització

En definitiva, hem seguit creant xarxes internacionals

només com un espai per moure’s a nivell artístic,

que novament han situat i situaran en un futur, la

no ha de ser única i exclusivament perquè les

Nau en el mapa del món de les arts escèniques.

nostres companyies puguin viure l’experiència
d’una estada i d’un descobriment a quilòmetres
de distància. Per nosaltres la internacionalització
també es basa en crear lligams, conèixer, compartir,
aprendre i sumar d’altres projectes d’arreu on com a
projecte ens permeti seguir creixent i seguir creant
una xarxa de contactes i còmplices que facin que
el projecte d’internacionalització no pari de créixer.
En aquest any, tot i les dificultats de la pandèmia,
hem pogut rebre creadors i creadores de molts
països

diferents,

hem

pogut

intercanviar

i

xerrar amb d’altres projectes i centres que han
passat per la Nau per conèixer el nostre model
de gestió i compartir diferents eines i recursos.
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IETM Satellite Girona
Un any més, seguim apostant per la importància

no per poder conèixer projectes inspiradors, tornar

del treball en xarxa i seguim formant part de

a connectar amb professionals d’arreu i sembrar la

col·lectius com l’IETM (La International Network

llavor de noves propostes d’intercanvi.

for Contemporary Performing Arts) que aposta
clarament per la professionalitat, la connexió

Seguim creient i apostant per la necessitat d’una

internacional i l’intercanvi i creixement sectorial.

vinculació internacional, i seguirem treballant
perquè aquesta sigui sostenible, tant a nivell

La virtualitat ha seguit estant a l’ordre del dia, i les

medioambiental com d’optimització de recursos,

vinculacions que hi tenim les hem seguit regant a

tant per la Nau com per les companyies. I en això,

base de videotrucades i intercanvi de projectes i

una xarxa com l’IETM n’és la millor aliança, amb

dossiers digitals. No obstant, a finals de novembre,

milers de propostes que treballen per aconseguir-

per fi, vam poder reunir-nos de nou, gràcies a

ho.

l’esdeveniment presencial Satellite Girona, de dos
dies, a la ciutat catalana.
I a més ho vam fer amb una vinculació especial,
ja que vam tenir l’oportunitat de moderar uns
dels grups de treball. L’experiència ens va servir,
no només per conèixer (presencialment) a les
persones amb les que fa dos anys que treballem, si
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Marie Bajenova i Davide Brancato
L’Abri, Suïssa
“Estar gairebé 5 setmanes a la Nau
Ivanow m’ha tret de la meva zona de
confort. M’ha fet pensar en on està la
meva identitat en un altre país.
Per primera vegada en 5 anys tinc
temps i la Nau Ivanow m’ha portat
calma a la meva ànima.
Crec que és important fer aquest
tipus d’intercanvis per recordar els
privilegis que tenim, i òbviament és
molt important conèixer artistes i
d’altres gent d’altres països per posarho en contrast i tenir intercanvis sobre
diferents temàtiques en general”.
Marie Bajenova.
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“La meva experiència aquí ha estat
molt interessant. L’espai està molt
bé, la gent és molt amable i és genial
treballar aquí. És molt interessant
perquè estic coneixent coses diferents,
una cultura diferent… No estic en la
meva zona de confort i això ho fa més
excitant. Realitzar una residència aquí
és un privilegi perquè tinc temps però
també és difícil perquè a vegades no
tens un objectiu. Tens la possibilitat
d’investigar i com a artista és molt
important comptar amb un espai on
crear tot el que tu vulguis. La llibertat
és un gran poder per explorar”. Davide
Brancato.

Santiago Off
Santiago de Xile
Ja fa molts anys que el vincle entre la Nau

oficines d’acompanyament, assessoria i

Ivanow i Xile és molt gran i d’aquest pont ja

capacitació als diferents països, perquè els i

ferm, han sorgit grans projectes. En aquest

les professionals de les arts escèniques puguin

2021 però, estem molt contentes d’ haver signat

adquirir més coneixement a l’hora de realitzar

amb La Fundación Santiago Off, un important

projectes de mobilitat.

acord d’associativitat amb la voluntat de

Cal destacar que ambdues organitzacions

crear “antenes” d’ambdues organitzacions

volen, amb aquestes oficines, potenciar els

als diferents països del projecte per treballar

projectes de mobilitat de les companyies

per a la internacionalització i la millora de les

enfocant-los com a processos d’aprenentatge,

condicions de les companyies teatrals en els

investigació i creixement professional, deixant

seus processos de investigació.

de banda el model tradicional de gires i
producció d’espectacles, àmpliament explotat

Després de diverses reunions virtuals, jornades

i poc sostenible.

de treball i descobriment de tots dos projectes,
el passat mes d’octubre, aprofitant el viatge

Per a la Fundació Santiago Off amb els seus més

i la residència de creació de la companyia La

de 12 anys, igual que per a la Nau Ivanow amb

Fulana Teatro (companyia dels i les gestores de

els seus gairebé 25 anys, la internacionalització

la Fundación Santiago Off) a la Nau Ivanow , es

és un dels principals pilars de la seva feina i

va fer efectiva la signatura de l’acord.

amb aquestes “antenes” posen de manera
estable un peu a tots dos costats de l’oceà

Amb aquest acord, tots dos projectes, amb una

per continuar creixent i enfortint els i les

gran implicació en la internacionalització dels

professionals del sector.

agents locals, busquen promoure
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La Macorina
Xile
“Salir de nuestro contexto ha sido muy enriquecedor. Estar en otro lado, conocer
otras personas y otras formas de hacer arte ayuda a conocer el propio contexto.
Se agradece que en este espacio se viva constantemente la colaboración. El
espacio en sí te ayuda a crear. Queremos recalcar la amabilidad de la Nau, la
acogida y la libertad para crear que hemos tenido acá. Somos una compañía
joven y no tenemos una trayectoria de años y sin embargo nos aceptaron acá y
pudimos hacer nuestro trabajo, y eso para nosotros significa mucho”.
La Macorina
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Residència
Les residències de gestió són un espai de reflexió i coneixement
mutu.
Busquem créixer amb l’experiència de professionals
promovent l’intercanvi de gestors culturals a través d'un procés
de residència entre diferents països. Amb aquest programa,
possibilitem la circulació de projectes culturals i la formació
d'una xarxa internacional de residències de professionals de
la gestió cultural.

de Gestió
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VULNUS
Habitar la frontera
“LA SAGRERA, UN BARRI ENTRE VIES”: QUI EXPLICA LA HISTÒRIA
NO OFICIAL?”
“Creuar la frontera, mirar més enllà, és arriscar-se a aventurar-se en
un context estrany, enfrontar-se a un horitzó diferent, ser sorprès per
les noves cares i descobrir-se sense llar, sense identitat, o almenys,
qüestionat. Les fronteres no són el resultat de les diferències anteriors
sinó que aquestes les creen. Un cop la frontera està delimitada, aquesta
té efectes sobre els veïns i és icona aliena representada en un mapa,
alimenta l’imaginari i convida a la diferenciació.” Vulnus.
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VULNUS
Habitar la frontera
Durant el 2021 VULNUS ha impulsat el projecte col·laboratiu “Habitar la Frontera” amb el
suport de quatre equipaments culturals de proximitat: Centre Cívic La Barraca-Sagrera,
Espai 30, Torre de la Sagrera i la Nau Ivanow.
A partir de la idea de “frontera” i en co-creació amb els quatre equipaments de proximitat,
es realitzen en una primera fase més de 15 itineraris poètics i quotidians per la geografia del
barri on els equipaments van convidar a un veí o veïna vinculat a l’activitat de l’equipament
i que volgués presentar el seu barri en un recorregut guiat d’aproximadament 1h.
D’aquesta manera, s’han recollit la seva història i el relat que fan en relació al territori,
anècdotes i particularitats que omplen l’espai públic de vida. A més, els itineraris formaven
part del procés de creació.
Al final de cada itinerari, el veí, la veïna o el grup de veïns guies ens van presentar als
tècnics de l’equipament cultural impulsors i a l’equip artístic de VULNUS, a un altre veí,
amic, conegut que assumirà el pròxim recorregut i ens explica les raons de la seva elecció.
I d’aquests itineraris van néixer més de trenta relats, imatges i un collage sonor que
formen part del patrimoni cultural del barri de la Sagrera.
Al novembre durant la Festa Major de la Sagrera va culminar amb la fase final del projecte:
“#Acció1 (Re) Itinerar la Sagrera”, la mostra artística amb més de 80 espectadors de públic
que es van endinsar per les sales de l’Espai 30.
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Proyecto Bitácora

Comunitat
Comunitat, ecosistema, ciutadania, col·laboracions… Són
alguns dels conceptes que engloben aquest apartat, un híbrid
de tots els agents en majúscules que configuren les connexions
de la Nau Ivanow. La nostra tasca és aconseguir que tant els

Escena en joc

projectes vinculats estretament amb el barri de la Sagrera -el
cas de Ciudades Imposibles-, com l’obertura dels processos
de creació que duem a terme a la Nau -visibilitzats mitjançant
Bitácora-, es nodreixin del major nombre possible d’aquests
agents per enriquir uns i altres. Obrim les portes de l’espai a
través d’aquests dos projectes que tenen una clara vessant
de contacte amb el veïnat i també internacional. Cada any, la
nostra aposta és més ferma i els recursos disponibles més
adients per dur a terme projectes que arrelin al barri de la
Sagrera, a la vegada que creix la nostra necessitat de mostrar
molt més enllà de les nostres fronteres tots els processos de

Carografías del cotidiano

creació que es duen a terme portes endins.
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Carografías del cotidiano

Escena en joc

Proyecto Bitácora

Cartografías

Cartografías del cotidiano és un projecte d’investigació i creació
artística centrat en l’exploració sobre les realitats vulnerables que
viuen dones migrants a Barcelona que

treballen com a empleades
domèstiques; ideat per les artistes cubanes Karina Pino Gallardo,
Dianelis Diéguez La O i Alessandra Santiesteban. La seva qualitat
de migrants llatines a Europa les porta a interessar-se de manera
molt personal i profunda per aquestes qüestions, de forma que
per a l’equip de treball l’exploració és una immersió en un conflicte
social de la Barcelona contemporània; però, a més, parteix de
l’impuls per investigar sobre cossos i sensibilitats femenines,
històries i cultures en relació amb un context nou que presenta
forts desafiaments sociològics i humans.
El 13 de novembre, la companyia va decidir fer una mostra oberta del
procés de creació a la Nau Ivanow. L’activitat va consistir en una conferència
performativa i una instal·lació en què el públic podia realitzar un recorregut
per diferents espais domèstics de la Nau, on es van instal·lar mapes, textos,
fotos, objectes. Tots ells vinculats amb experiències de migració de dones
llatines que treballen en el sector de la llar i les cures a Barcelona. A més,
també es van compartir les experiències i el procés en una conferència
performativa a l’espai de teatre.
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Escena en joc

Escena en joc
Un dels projectes que aquest 2021 ens ha fet més il·lusió iniciar i començar a treballar
és l’anomenat, Escena en joc.
Aquest projecte neix de la voluntat per una banda de l’escola l’Estel del barri de la
la Sagrera per fer de les AAEE un fil conductor al projecte del centre i de l’altre, de la
voluntat de la Nau Ivanow de poder fer arribar la creació escènica i tota la cadena de
valor que en forma part al infants del barri.
Així doncs, i després de diferents trobades a finals d’any, vam donar el tret de sortida a
aquest projecte, amb la finalitat de vincular els dos centres a partir de la introducció dels
infants i el claustre de l’escola a les arts en viu.
Per a l’escola l’Estel aquest projecte enriqueix el centre amb aquest tret diferencial
com escola, creant una centre que tingui un eix vertebrador que la faci única al barri i
ofereixi unes oportunitats educatives diferents a la resta, portant a terme experiències
que tinguin una incidència cultural elevada i que ajudin l’alumnat a vincular-se de manera
directa amb el seu entorn més proper, el barri de La Sagrera, desenvolupant alhora
competències bàsiques en l’aprenentatge a primària relacionades amb les competències
artístiques i culturals. Per aquest motiu, l’eix vertebrador que dóna identitat pròpia, pot
estar relacionat amb les arts escèniques.
D’altra banda per a la Nau Ivanow, fem una forta aposta com espai en els nostres tres
grans eixos de treball: la creació, l’acompanyament i el territori, obrint les portes al
infants del nostre barri i , connectant de manera significativa amb un centre educatiu
pròxim, arribant amb l’essència del nostre projecte a nou col·lectius per fer-los descobrir
les arts en viu i tota la seva cadena.
La durada de la col·laboració s’inicia al 2021 i es planteja amb una temporalitat a llarg
termini, vetllant per la sostenibilitat del projecte en el temps. El propòsit de consolidar
el projecte en el temps té l’objectiu de generar un impacte real en els infants i de ser de
transcendència a nivell social i cultural al barri.
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Diorama d’Aula
MEMÒRIA PROJECTE Institut Joan Fuster i Fundación Mis Bragas
Diorama d’Aula és un projecte que té la finalitat de crear un vincle entre un
equipament cultural amb activitat artística professional i un institut d’educació
secundària del mateix barri o districte, per crear un procés educatiu a través de
l’art.
En aquest cas, es vincula la companyia resident de la Nau Ivanow Fundación Mis
Bragas amb les tres línies del curs de 1r d’ESO de l’institut Joan Fuster.
El projecte consisteix en l’aproximació de l’alumnat a les arts en viu a partir de
tres iniciatives:
• Visita a la Nau Ivanow on conèixer l’equipament i establir contacte amb una
companyia resident i el projecte que està desenvolupant, tenint un primer contacte
amb un procés de creació.
• Sessions d’una companyia resident a la Nau Ivanow, en aquest cas Fundación
Mis Bragas, amb l’alumnat de 1r d’ESO, a l’institut Joan Fuster i a la Nau Ivanow.
Sessions dissenyades i dinamitzades per la companyia, on es pretén crear i
mostrar un muntatge escènic conjunt. Aquesta creació i muntatge té la finalitat
de proporcionar un mitjà de creació artística a l’alumnat, integrant tot aquest
aprenentatge. Fer el muntatge conjunt facilita la participació i implicació d’una
companyia professional, garantint la qualitat del procés i afavorint el resultat.
• Mostra i intercanvi de l’experiència i aprenentatge de l’acompanyament a la
companyia i del procés de creació conjunt a un altre grup de l’institut, amb la
finalitat de presentar i introduir el nou grup en aquest projecte.
Paral·lelament, hi ha una coordinació amb el centre educatiu per generar relació
i vincle entre l’aprenentatge d’aquest acompanyament amb el contingut i les
competències curriculars pertinents a aquest curs acadèmic.
S’acorda amb l’institut escollir un grup de Primer Cicle de Secundària perquè
tingui encara trajectòria en el centre educatiu i pugui donar continuïtat al projecte
amb una possible rèplica o amb un format alternatiu.
La participació de Fundación Mis Bragas en el projecte es dona per estar
especialitzades en teatre comunitari, aportant aquest valor afegit en la relació
entre àmbits.
En aquest vincle també es compta amb una persona externa al centre educatiu i
l’equipament cultural que acompanya i dinamitza les sessions, esdevenint nexe
entre el centre educatiu i el cultural, afavorint també la comunicació entre la
coordinació i els agents implicats.
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Diorama d’Aula
El format de les sessions han estat set sessions de tres hores, de manera setmanal durant
els mesos d’octubre a desembre. El muntatge escènic creat ha estat una instal·lació amb
tot el material generat, esdevenint un circuit per diferents punts de l’institut.
El projecte s’ha vinculat al treball globalitzat de l’àmbit social i lingüístic de 1r d’ESO, de
manera que la companyia ha contemplat aspectes curriculars en la proposta d’activitats
i dinàmiques. La instal·lació ha estat creada al voltant de la temàtica del projecte que es
treballa en aquest treball globalitzat de 1r d’ESO.
El desenvolupament del projecte s’ha caracteritzat per la cerca constant del vincle entre
el llenguatge artístic i l’educatiu.
Fundación Mis Bragas s’ha endinsat en el món de l’educació proposant espais i
experiències on fer transitar l’alumnat per un procés de creació, incorporant les seves
inquietuds i tenint en compte les característiques dels grups i del centre educatiu.
La proposta, seguint el treball globalitzat de l’institut, ha girat entorn la ciutat i els seus
elements, de manera que en acabar el projecte, l’institut ha donat continuïtat al procés
i al material generat amb la companyia.
La instal·lació final s’ha mostrat a l’alumnat de 3r d’ESO mitjançant unes visites guiades
dinamitzades per l’alumnat de 1r d’ESO i acompanyades per la companyia. Després, ha
quedat exposada durant unes setmanes a l’institut.
Si bé la valoració del projecte ha estat positiva, tant l’institut Joan Fuster com la
Fundación Mis Bragas coincideixen en la manca de planificació conjunta per atendre
aquelles diferències entre mètodes i processos de l’àmbit educatiu i cultural.
A la companyia li ha mancat coneixement sobre l’alumnat, sobre el desenvolupament
habitual de la seva activitat a l’institut, i recursos per encarar situacions pedagògiques
amb alguna mena de complexitat. D’altra banda, destaquen la falta de temps i recursos
perquè l’alumnat experimenti un procés de creació adequadament, entenent que ha
estat un espai nou per a ells i elles i que s’hauria d’haver acompanyat amb més recursos
i temps per garantir una vivència positiva.
L’institut coincideix en la manca de temps per al desenvolupament d’un procés de
creació, remarcant la necessitat de l’alumnat i del mateix institut d’obtenir resultats, més
enllà del procés. El professorat participant ha incidit en el desconeixement de l’alumnat
en la creació artística, motiu pel qual, tot valorar les aportacions d’un procés de creació,
proposen que per a futures rèpliques del projecte es contempli la presència del resultat
de la creació en algun punt del procés, no només en el seu final, per donar-li sentit a
aquelles persones que els sigui difícil trobar-lo, fins al moment que no sigui necessari
fer-ho.
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Proyecto Bitácora
El 2021 tampoc ens ha permès recuperar la presencialitat
tant com voldríem. És per això que hem seguit apostant
pel format virtual en l’Escola de l’Espectador/a, és a dir,
el Proyecto Bitácora.
Amb aquest projecte hem volgut apropar els processos
creatius que es duen a terme dins la Nau al veïnat de la
Sagrera i a tothom qui estigués interessada a través de
directes on es podia veure assajos de les companyies i
entrevistes per donar a conèixer els seus projectes.

Un cop més, la companyia Hermanas Picohueso ens ha permès entrar als seus assajos i
conversar amb elles per conèixer el procés creatiu de ‘P-acte idiota’. Una peça que van estrenar
a FiraTàrrega2021.
Enguany també vam seguir de prop la creació de ‘Los figurantes’ de la companyia Ça marche,
seleccionada per la Beca DespertaLab 2021. La companyia va realitzar el procés creatiu de
l’obra a la Nau Ivanow i en va fer mostra a la Sala Atrium al mes de juny. Va resultar una gran
experiència poder viure el procés des d’un inici i poder parlar amb la companyia per conèixer
les seves reflexions i sensacions durant el procés.
Una de les novetats que hem incorporat i que ha estat molt positiva ha estat la figura de la
moderadora, primer encapçalada per Esther Nadal i després per Adriana Fuertes. Aquesta figura
ha permès realitzar un seguiment més proper dels processos que realitzaven les companyies a
través de converses de tu a tu amb les integrants de les companyies. A més, totes les persones
que seguien els assajos en directe podien participar-hi enviant preguntes a través del xat que la
moderadora transmetia a la companyia.
Així doncs, més enllà de mostrar assajos, el projecte vol oferir la possibilitat de conversar amb
les companyies en directe, endinsant-se en les parts sovint no visibles de la creació.
Al web de la Nau Ivanow podeu recuperar totes les entrevistes i assajos enregistrats. Us convidem
a descobrir l’arxiu que n’ha resultat!
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HERMANAS PICOHUESO
De gener a març es van realitzar 3 entrevistes a la companyia i 2 assajos
en directe.

ÇA MARCHE
De maig a juny es van realitzar 2 entrevistes a la companyia i 2 assajos
en directe.
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Web
20.095

14.804

39.860

34

sessions

persones

visualitzacions

notícies

usuàries

de pàgines

generades

Facebook
7.821

8.792

231

persones els

persones

publicacions

agrada la pàgina

ens segueixen

Twitter
8.106

1.723

261

persones

seguint

tuits

ens segueixen

Instagram
5.798

1.173

1.054

882

112

persones

més

seguint

publicacions

publicacions

ens segueixen

que el 2020

en total

el 2020

Linkedin

Flickr

128

11

216

persones

àlbums

fotos

ens segueixen

Vimeo
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1.131

514

vídeos

visites

espectadors

nous

únics

Mailchimp
20

4.768

3.871

butlletins enviats

contactes

subscripcions al

en tot el 2021

butlletí informatiu
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Patronat

Agraïments

Àngel Mestres

A les entitats de la Sagrera, per acollir els projectes que des de la Nau

Agnela Domínguez

intentem dur a terme amb i en el barri.

Carles Castells
Ester Nadal (presidenta)

Als equipaments del nostre entorn, per la seva visió territorial, les ganes

Gabriela Flores

de treballar plegats i els esforços que han hagut de fer per continuar

José Manuel Gil

oferint serveis al nostre barri.

Lluís Viu
Sergi Penedès

Personal

Al veïnat, que sent curiositat pel que passa a la Nau Ivanow i ens pregunta,
ens visita i ens demostra tant d’afecte.
A l’Escola de l’Espectadora de la Sagrera, per la seva constància i per les

Eugènia Ustrell

ganes que ens transmeten de conèixer de primera mà la creació escènica

David Marin

actual i el que fem a la Nau.

Fernando González
Xavier Calvet
Víctor Pamias
Aina Juanet
Laia Ruiz
Milagros Domínguez

Personal activitats
Carlos Martínez-Peñalver
Fernando Gómez
Laia Andreu
Marcel Lacorte

Voluntaris
Jordi Aragonès
Francisco Jiménez
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I amb aquest viatge pel 2021 que us hem proposat, esperem que us hagueu pogut
fer una idea del dia a dia que es viu a la Nau Ivanow. És molt complicat poder
explicar en només unes pàgines tot allò que passa, perquè una de les coses que
sempre defensem es que més enllà dels números o dels indicadors quantitatius,
l’acompanyament, el seguiment i totes les cures que hi posem, és difícil quantificarles i segurament hauríeu de preguntar una per una a totes les companyies que han
passat per aquí, per poder saber què els ha aportat el seu pas per la Nau.
I ara sí, què demanem per aquest any que tot just comença? Doncs primer de tot
molta força perquè en el 2022 la Nau farà 25 anys, sí, un quart de segle d’un viatge
que ha tingut de tot, però que ara mateix podem dir que estem gaudint possiblement
dels millors moments de tots aquests anys. Així que el primer que demanem és
força per poder seguir treballant en els projectes que estem fent i força per afrontar
tots els reptes que segur ens vindran en els projectes nous que posarem en marxa.
I com per demanar que no quedi, i és per això que fem aquest apartat, demanem
també una major implicació de les administracions en el projecte de la Nau. Més
implicació reforçant i valorant la feina que es fa, més implicació aportant més
recursos i equiparant la Nau a d’altres projectes de la ciutat o del país, més implicació
en desencallar d’una vegada per totes la reforma de l’edifici per poder oferir unes
condicions dignes i bones de treball tant a l’equip de la Nau, com a tota la gent que
passa per ella.
Així que esperem que aquest 2022 sigui definitivament i aprofitant el 25è aniversari,
l’any que la Nau es situï on pensem que es mereix i sigui ja d’una vegada un
equipament sostenible i en magnífiques condicions.
Us esperem a totes per poder celebrar plegades aquest gran aniversari!!!!
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nauivanow.com
info@nauivanow.com

Memòria 2021
@nauivanow

Sopar de comiat de l’Eugènia Ustrell amb el patronat de la Fundació

Memòria 2021

Sagrera i l’equip de gestió de la Nau Ivanow (setembre de 2021)
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